
Системи за преброяване на посетители в единични обекти 

За броене на посетителите в единични обекти, ние препоръчваме да използвате система за 
преброяване на посетители SensMax Pro PC. 

Тази система за преброяване на 
посетители се състои от три компонента: 

 безжични инфрачервени броячи на

посещенията - SensMax PRO S1 

 колектор на данни, той събира

информация от датчиците поставени на 

входните точки на обекта - SensMax PRO 

TCPIP 

 Софтуер за репорти и доклади –

EasyReport 

Брояч на посещенията се инсталират на входа на обекта и оформят невидима инфрачервена 
бариера. Всяко пресичане на бариерата, ще се брои и записва в паметта на брояча. След 
предварително дефинирано време, брояча на посетители ще прехвърли статистическите данни към 
колектора на данни, който е свързан към компютъра. На Вашия компютър се инсталира 
приложението EasyReport, с негова помощ Вие можете да видите различните статистически, 
аналитични, административни и финансови отчети. За да видите финансовите отчети можете да 
импортнете финансовите данни от касата в приложението EasyReport.  

Прехвърлянето на данните от колектора на Вашия компютър става автоматично. Ако е необходимо, 
можете да настройте системата автоматично да изпраща данните и към друг компютър. 

Ако обекта Ви не позволява да се свържете колектора на данни към локалния компютър или не във 
всички обекти има компютри, можете да използвате друг вид колектор: 

 SensMax PRO SE - мобилен колектор за ръчно събиране на данни от брояч на посещенията

 SensMax PRO TCPIP - автоматичен колектор на данни с трансфер на данни чрез LAN

 SensMax PRO GPRS - автоматичен колектор на данни с трансфер на данни чрез мобилна мрежа
предоставена от мобилен оператор 

За повече информация относно системите за преброяване на потребители Моля свържете се с 
нашия офис: 
РеЕкзе ООД, 02/442 40 00, моб: 0888 333975, e-mail: office@reexe.com 
гр. София бул. „Александър Стамболийски“ 130-132, бизнес сграда "Техноарт" ет.4, офис 6 

http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Counter-PRO-S1.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Collector-PRO-TCPIP.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Collector-PRO-TCPIP.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Collector-PRO-TCPIP.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Collector-PRO-GPRS.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/Collector-PRO-SE.pdf
http://reexe.com/_wp/wp-content/uploads/2015/11/SensMax-EasyReport.pdf



